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ÇAĞDAŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİCARET. A.Ş. 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ  
 
ÇAĞDAŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİCARET. A.Ş (“Şirket”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına özen 
göstermekteyiz.  
 
Hangi Kişisel Verileriniz Toplanmaktadır?  
Hesap açtığınızda, web sitemizi ziyaret ettiğinizde, hizmetlerimize kayıt yaptırdığınızda, işlem 
platformlarımızı kullandığınızda, bültenimize abone olduğunuzda, bir başvuru yaptığınızda veya 
üyeliğinizin bulunduğu sosyal medya platformlarını kullanarak form doldurduğunuzda kişisel verileriniz 
elde edilmektedir.  
 
Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?  
Kişisel verileriniz, size kaliteli hizmet sunmak ve işlem güvenliğinizi sağlamak amaçlı olarak 
kullanılmaktadır. Sizin tarafınızdan iletilen kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:  

• Şirketimiz veya iş ortaklarımız, yüklenicilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız, işlem uygulayıcı 
ortaklarımız yanı sıra, çözümlerini kullandığımız güvenilir üçüncü kişi ve kuruluşlardan 
("Ortaklar") almak istediğiniz ürün ve hizmetler ile web sitemizin içeriğini geliştirmek,  

• Gerektiğinde veya uygun olduğunda, size sağlanan hizmetlerle ilgili olarak sizinle irtibat halinde 
olmak ve yaptığınız işlemlerle ilgili olarak size güncel bilgiler sunmak,  

• Size daha iyi hizmet verebilmek amacıyla müşteri hizmetlerimizi geliştirmek,  

• İşlemlerinizi gerçekleştirmek ve talimatlarınızı yerine getirmek,  

• Bir yarışma, tanıtım, anket ile diğer site özelliklerini yönetmek,  

• Tarafımızdan ve Ortaklarımızdan size sağlanan ürün ve hizmetler ile ilgili pazarlama bilgisi de 
dahil olmak üzere, size sağlanan ürün ve hizmetleri idare etmek ve yönetmek,

• Gerekmesi ve talep etmeniz halinde, kullanıcı adınızı, şifrenizi ve/veya parolanızı göndermek,  

• Günlük ve/veya aylık hesap durumunuzu gösteren periyodik ekstreler, e-postalar, bültenler veya 
ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz avantajlarımız hakkında sizlere bilgi göndermek,  

• Kimlik tespiti, kara paranın ve suç gelirlerinin aklanması ile terörizm finansmanının önlenmesi 
için kimlik ve diğer kişisel verilerinizi güncellemek,  

• Talep edildiği takdirde, yetkili kurum ve kuruluşlar ile düzenleyici otoritelere gönderilmek üzere, 
mevzuata uygun şekilde kayıtlarımızda tutmak  amaçlarıyla,   
 
KVKK’nın  5 (2) maddesinde belirtilen “c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 
olması”, “ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, 
“e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,” “(f) İlgili 
kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru 
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir. 

 

Elektronik ticari ileti gönderimine onay vermeniz halinde, kişisel verileriniz,  

● Kişiselleştirilmiş kampanya, avantaj, promosyon, ürün tanıtımı, reklam, pazar araştırması 

anketleri ve müşteri memnuniyeti hizmetleri sunmak,  

● Ürün ve yönelik kampanya ve yenilikler hakkında üyeleri bilgilendirmek,  



● Ürün ve hizmetlere yönelik yenilik ve kampanyalar hakkında sizlerle iletişime geçebilmek   

amaçlarıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız 

alınarak işlenecektir. 

Kişisel Verileriniz Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılmaktadır?  
Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık 

rızası aranmaksızın aktarılacaktır: 

● İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya 

talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir. 

● Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin 

yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde avukatlar, arabulucular, noter, icra daireleri ve/veya 

mahkemeler ile paylaşılabilecektir. 

● Ürün ve hizmetlerin ihtiyaçlarınızı karşılamasını sağlamak, faydalı ve uygun şekilde size 

sunulmasını mümkün kılmak için, kişisel bilgilerinizin bir kısmını Ortaklarımızla paylaşabiliriz. 

Kişisel bilgilerinizin kullanımı, Ortaklarımızla aramızdaki ilişkide tanımlandığı şekilde 

kısıtlanmıştır. 

 
İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK” olarak anılacaktır.) “ilgili kişi” olarak 

tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.), KVKK’nın 11. maddesi 

kapsamında aşağıdaki haklar tanınmıştır:  

● Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
● Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
● Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 
● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
● Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
● KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, 

işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya 
yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü 
kişilere bildirilmesini isteme, 

● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

● Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme. 
 

Yukarıda sayılan haklarınız ile ilgili taleplerinizi, 

• Yalıkavak Yolu Kapuz Caddesi Çağdaş Holding Binası 48400 Ortakent Bodrum / MUĞLA  
adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi 
vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile, 

• cagdasinsaat@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden, 

• (varsa) tarafınızca daha önce Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik 
posta adresini kullanmak suretiyle info@cagdasinsaat.com adresine elektronik posta 
göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.  
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Başvurunuzda; a) Ad, soyad ve başvurunuz yazılı ise imza, b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. 
kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, c) Tebligata esas 
yerleşim yeri veya iş yeri adresi, ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası, 
d) Talep konusu, bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeleri de yine başvurunuza eklemeniz 
gerekmektedir. 
 
 
Aydınlatma Metni ile İlgili Değişiklikler  
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında 
hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirket’in kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana 
gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.  
 
 
ÇAĞDAŞ İNŞAAT TURİZM SANAYİ ve TİC A.Ş. 
Yalıkavak Yolu Kapuz Caddesi Çağdaş Holding Binası 48400 Ortakent Bodrum / MUĞLA  
0252 311 77 77 
444 50 55  
www.cagdasinsaat.com  

http://www.cagdasinsaat.com/

